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Fredag formiddag kan du 
se deler av stykket «Sykle 
i snøstorm» ved UiT Har-
stad.
Harstad-kvinnen Liv Heløe har 
på oppdrag fra UiT Norges ark-
tiske universitet dramaturgien 
av stykket som skal fremføres 
ved UiTs 50-årsmarkering i 
Tromsø i september.

– Hålogaland Teater kommer 
med to av sine skuespillere til 
UiT Harstad fredag, i forbin-
delse med universitetets 
50-årsjubileum, forteller Kjetil 
Nilsen, rådgiver ved UiT Har-
stad.

– Det som er spesielt for fore-
stillingen er at dramaturg He-
løe har besøkt samtlige campus 
ved UiT i forkant. Her ved UiT 
Harstad har hun snakket med 
både ansatte og studenter. 
Blant annet studentpolitiker 
Christian Hauge, forteller Nil-
sen.

– Jeg har bidratt med å for-
telle om hverdagen til studen-
tene her ved UiT Campus 
Harstad. Jeg har de to første 
årene engasjert meg mye i stu-
dentpolitikk. Jeg har stor sans 
for frivillig arbeid. Det er noe 
jeg brenner for, sier Hauge, 
som kom til Harstad fra Vest-
landet for å studere ved Verne-
pleierlinjen.

– I tillegg til å være med på 
studentpolitikk har jeg hatt en 
del av ansvar i forbindelse med 
avviklingen av Karrieredagen 
ved UiT Harstad de to siste åre-
ne. Det har vært jeg og tre an-
dre som har hatt fokus på å få 
den i havn. Muligens dukker 
det opp noe fra det i stykket 
som vi får se bruddstykker av 
kommende fredag, forteller 
Hauge.

– I foajeen fredag formiddag 
vil Guri Johnson og Kristian Fr. 
Figenschow presentere utdrag 
fra det som Hålogaland Teater 
selv betegner som teaterets 
storsatsing i 2018, nemlig styk-
ket «Sykle i snøstorm» – en 
vandring gjennom UiT Norges 
arktiske universitet, opplyser 
Kjetil Nilsen.

Hele forestillingen blir satt 
opp under UiTs festivaluke i 
september. Det blir et unikt 
møte mellom kunsten og viten-

skapen, og hele teaterhuset 
skal tas i bruk. Sammen med et 
ensemble av skuespillere, dan-
sere og musikere byr de på en 
reise gjennom fortid, nåtid og 
fremtid. Det blir en vandring 
gjennom kunst, forskning, kri-
tiske røster og studentenes 
egne tanker. Og de lover å van-
dre på havet. 

– Forestilingen er åpen og 
gratis for alle, avslutter Kjetil 
Nilsen, rådgiver ved UiT Har-
stad.
TORE SKADAL
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Liv Heløe lager jubelteater

SMAKEBIT: I foajeen fredag 
formiddag vil Guri Johnson og 
Kristian Fr. Figenschow 
presentere utdrag fra det som 
Hålogaland Teater selv 
betegner som teaterets 
storsatsing i 2018, nemlig 
stykket «Sykle i snøstorm». 
FOTO: HÅLOGALAND TEATER

DRAMATURG: Det er Harstad-kvinnen Liv Heløe som på oppdrag fra UiT Norges arktiske universitet 
har dramaturgien av stykket som skal fremføres ved UiTs 50-årsmarkering i Tromsø i september.
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Liv Heløe bak UiTs jubelteater

BIDRAG: Studentpolitiker Christian Hauge ved UiT Harstad er en av flere som har blitt intervjuet av 
Heløe i forbindelse med dramaturgien av stykket som skal urfremføres i september ved Hålogaland 
Teater. FOTO: TORE SKADAL

SKUESPILLER: Kristian Fr. Figenschow og Guri Johnson vil fredag gi noen smakebiter fra forestillingen i 
foajeen på UiT Harstad fredag. FOTO: ITROMSO.NO

Kulturmidler fordelt i Evenes
– Listen for antall søkere har vært 

lengre før, så jeg spør meg om vi har 
laget så byråkratisk regler at det er 
lag og foreninger som ikke tar seg 
bryet verd med å søke. Det er for-
resten også lovlig sent at vi tildeler 
midlene nå. Søknadsfristen var i mai 
i fjor og saken behandles i januar 
året etter, påpekte Rørvik Bruun. 

Hun var også kritisk til at midler 
til lydavis tas fra kulturpotten. 

– Det er vanskelig å skjønne at 

dette ikke kan gå inn under hjelpe-
midler, sa hun.

Men resten av forsmannskapet 
syntes det var greit at støtten til lyda-
vis hentes fra kulturmidlene. 

– Vi har alltid denne diskusjonen 
om lydavisen, men jeg har ikke noe 
godt svar på det. Det er blitt sedvane 
at de søker og får innvilget midler, sa 
ordfører Svein Erik Kristiansen (H). 

Rådmann Steinar Sørensen sa at 
de 65.000 kronene som Evenes-po-

litikerne nå har fordelt, mer er sym-
bolske summer, enn at de har noen 
kulturell verdi. 

– Hvis dette skal ha noen større 
kulturell verdi så må vi se på stør-
relsen. Støtte til lydavisen er også 
blitt hentet herfra da det er symbol-
verdi å støtte dem, da vi er verts-
kommune for et av blindesentrene i 
Norge, sa Sørensen.  
TONE ANITA KARLSEN
tak@ht.no


